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BURZA FILANTROPIE SE VRACÍ NA ORLICKOÚSTECKO
Ústí nad Orlicí – 29. 9. 2014
Ve středu 1. října zavítá již počtvrté do Ústí nad Orlicí dobročinná aktivita známá jako Burza filantropie.
V tento den se bude pět neziskových organizací ucházet o podporu několika tradičních i nových
donátorů z řad soukromého i veřejného sektoru. Prezentace projektů, na kterou je zvána i široká
veřejnost, proběhne od 14:00 v hotelu Uno.
Burzu filantropie realizuje Koalice nevládek Pardubicka za podpory Pardubického kraje a Krajského
hospodářské komory Pardubického kraje. Pořadatelé se touto aktivitou inspirovali známým pořadem
„Den D“, který je dobře znám z České televize. „Letošní rok se budou prezentovat neziskové organizace
Český červený kříž Ústí nad Orlicí, Občanské sdružení CEMA Žamberk, orlickoústecká pobočka
organizací Rytmus Chrudim a Fond ohrožených dětí. Díky postupu z internetového hlasování veřejnosti
je doplní Mateřské centrum Medvídek,“ přibližuje Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek
Pardubicka.
Kromě internetového hlasování vzešly finální projekty i z hlasování zapojených donátorů. Mezi ně se od
počátku existence Burzy filantropie řadí i Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální
věci a neziskový sektor: „Neziskovky se na letošní Burzu filantropie připravily skvěle, každý přihlášený
projekt měl svůj hlubší smysl. Děkuji všem neziskovkám za přípravu a gratuluji postupujícím. Věřím, že i
ostatním se podaří získat do budoucna podporu pro své projekty, třeba právě opět na Burze filantropie.
Osobně se na orlickoústeckou burzu velmi těším, atmosféra je zde vždy velmi příjemná, i proto se na ni
jako donátoři rádi vracíme.“
Podzimní kolo burz navazuje na letní, které proběhlo v Pardubicích a Chrudimi. Dobročinné setkání
v Ústí nad Orlicí doplní také Burza filantropie ve Svitavách, do ní mohly podobně hlásit své projekty
neziskovky z celého tamního okresu.
Unikátností celé akce je i zapojení veřejnosti. O projektech se nerozhoduje za zavřenými dveřmi.
Naopak. Každý může přijít do sálu, vyslechnout si příběhy ze světa neziskovek a svým potleskem
„poradit“ donátorům, který projekt si zaslouží jejich finanční, materiální nebo jakoukoliv jinou podporu.

